















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	فتح الباري بشرح صحيح البخاري
	الجزء التاسع
	66-كتاب فضائل القرآن
	(قوله باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين)
	(قوله باب جمع القرآن المراد بالجمع هنا جمع مخصوص وهو جمع متفرقه في صحف
	(قوله باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم)
	(قوله باب أنزل القرآن على سبعة أحرف)
	(قوله باب تأليف القرآن)
	(قوله باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم)
	(قوله باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)
	(قوله باب فضل فاتحة الكتاب)
	(قوله باب فضل سورة البقرة)
	(قوله باب فضل الكهف)
	(قوله باب فضل سورة الفتح)
	(قوله باب فضل قل هو الله أحد)
	(قوله باب فضل المعوذات أي الإخلاص والفلق والناس)
	(قوله باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن)
	(قوله باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين)
	(قوله باب فضل القرآن على سائر الكلام)
	(قوله باب الوصاة بكتاب الله)
	(قوله باب من لم يتغن بالقرآن)
	(قوله باب اغتباط صاحب القرآن)
	(قوله باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه)
	(قوله باب القراءة عن ظهر القلب)
	قوله باب استذكارالقرآن
	(قوله باب القراءة على الدابة)
	(سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله)
	(قوله باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا)
	(قوله باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا)
	(قوله باب الترتيل في القراءة)
	(قوله باب مد القراءة)
	(قوله باب الترجيع)
	(قوله باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره)
	(قوله باب في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى فاقرءوا ما تيسر منه)
	(قوله باب البكاء عند قراءة القرآن)
	(قوله باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به)
	(قوله باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم)

	67-كتاب النكاح
	(بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح)
	(قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتزوج فإنه
	(قوله باب من لم يستطع الباءة فليصم)
	(قوله باب كثرة النساء)
	(قوله باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى)
	(قوله باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام)
	(قوله باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها)
	(قوله باب ما يكره من التبتل)
	(قوله باب نكاح الأبكار)
	(قال بن عباس لعائشة لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك)
	(قوله باب تزويج الثيبات)
	(قوله باب تزويج الصغار من الكبار)
	(قوله باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير
	(قوله باب اتخاذ السراري)
	(قوله باب من جعل عتق الأمة صداقها)
	(قوله باب تزويج المعسر)
	(قوله باب الأكفاء)
	(قوله باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية)
	(قوله باب الحرة تحت العبد)
	قوله باب وامهاتكم اللاتي ارضعنكم
	(ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)
	(قوله باب من قال لارضاع بعد حولين)
	(قوله باب لبن الفحل)
	(قوله باب شهادة المرضعة)
	(قوله باب ما يحل من النساء وما يحرم)
	(قوله باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن)
	قوله باب وأن تجمعوا بين الاختين
	(قوله باب الشغار)
	(قوله باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد أي فيحل له نكاحها بذلك)
	(قوله باب نكاح المحرم)
	(قوله باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة)
	(قوله باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح)
	(قوله باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير)
	(قوله باب قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء)
	(قوله باب النظر إلى المرأة قبل التزويج)
	(قوله باب من قال لا نكاح إلا بولي)
	(قوله باب إذا كان الولي أي النكاح هو الخاطب)
	(قوله باب إنكاح الرجل ولده الصغار)
	(قوله باب السلطان ولي)
	(قوله باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود)
	(قوله باب تزويج اليتيمة)
	(قوله باب إذا قال الخاطب زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح)
	(قوله باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع)
	(قوله باب تفسير ترك الخطبة)
	(قوله باب الخطبة)
	(قوله باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)
	(قوله باب التزويج على القران وبغير صداق)
	(قوله باب المهر بالعروض وخاتم من حديد)
	(قوله باب الشروط في النكاح)
	(قوله باب الشروط التي لا تحل في النكاح)
	(قوله باب الصفرة للمتزوج)
	(قوله باب كيف يدعى للمتزوج)
	(قوله باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس)
	(قوله باب من أحب البناء)
	(قوله باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين)
	(قوله باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران)
	(قوله باب الأنماط)
	(قوله باب الهدية للعروس)
	(قوله باب استعارة الثياب للعروس)
	(قوله باب الوليمة حق)
	(قوله باب الوليمة ولو بشاة)
	(قوله باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض)
	(قوله باب حق إجابة الوليمة والدعوة)
	(قوله باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله)
	(قوله باب من أجاب إلى كراع)
	(قوله باب إجابة الداعي في العرس وغيره)
	(قوله باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس)
	(قوله باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة)
	(قوله باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس)
	(قوله باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس)
	(قوله باب الوصاة بالنساء)
	قوله باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا
	(قوله باب حسن المعاشرة مع الأهل)
	(قوله باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها)
	(قوله باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا)
	(قوله باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها)
	(قوله باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه)
	(قوله باب كذا)
	(قوله باب لزوجك عليك حق)
	(قوله باب المرأة راعية في بيت زوجها)
	(قوله باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن)
	(قوله باب ما يكره من ضرب النساء)
	(قوله باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله)
	(قوله باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا)
	(قوله باب العزل أي النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج)
	(قوله باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا)
	(قوله باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها)
	(قوله باب العدل بين النساء)
	(قوله باب إذا تزوج الثيب على البكر)
	(قوله باب من طاف على نسائه في غسل واحد)
	(قوله باب دخول الرجل على نسائه في اليوم)
	(قوله باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له)
	(قوله باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة)
	(قوله باب الغيرة)
	(قوله باب غيرة النساء ووجدهن)
	(قوله باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف)
	(قوله باب يقل الرجال ويكثر النساء)
	(قوله باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم)
	(قوله باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس)
	(قوله أبي ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة أي بغير إذن
	(قوله باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة)
	(قوله باب خروج النساء لحوائجهن)
	(قوله باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع)
	(قوله باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي)
	(قوله باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس
	(قوله باب طلب الولد)
	(قوله باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة)
	قوله باب والذين لم يبلغوا الحلم
	(قوله باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب)

	68-كتاب الطلاق
	(قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق)
	(قوله باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق)
	(قوله باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق)
	(قوله باب من جوز الطلاق الثلاث)
	(قوله باب من خير أزواجه)
	(قوله باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به
	(قوله باب لم تحرم ما أحل الله لك)
	(قوله باب لا طلاق قبل نكاح)
	(قوله باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه)
	(قوله باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط
	(قوله باب الخلع)
	(قوله باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة)
	(قوله باب لا يكون بيع الأمة طلاقا)
	(قوله باب خيار الأمة تحت العبد)
	(قوله باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة)
	(قوله باب كذا)
	(قوله باب قول الله سبحانه ولا تنكحوا المشركات)
	(قوله باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن)
	(قوله باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي)
	قوله باب قول الله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر
	(قوله باب حكم المفقود في أهله وماله)
	(قوله باب الظهار)
	(قوله باب الإشارة في الطلاق والأمور)
	(قوله باب اللعان)
	(قوله باب إذا عرض بنفي الولد)
	(قوله باب إحلاف الملاعن)
	(قوله باب يبدأ الرجل بالتلاعن)
	(قوله باب اللعان)
	(قوله باب التلاعن في المسجد)
	(قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة)
	(قوله باب صداق الملاعنة)
	(قوله باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب)
	(قوله باب التفريق بين المتلاعنين)
	(قوله باب يلحق الولد بالملاعنة)
	(قوله باب قول الإمام اللهم بين)
	(قوله باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها)
	(قوله باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم)
	(قوله باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)
	(قوله قصة فاطمة بنت قيس)
	(قوله باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها)
	(قوله باب قول الله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن)
	(قوله باب وبعولتهن أحق بردهن)
	(قوله باب مراجعة الحائض)
	(قوله باب تحد)
	(قوله باب الكحل للحادة)
	(قوله باب القسط للحادة عند الطهر)
	(قوله باب تلبس الحادة ثياب العصب)
	(قوله باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله خبير)
	(قوله باب مهر البغي والنكاح الفاسد)
	(قوله باب المهر للمدخول عليها)
	(قوله باب المتعة للتي لم يفرض)

	69-كتاب النفقات
	(قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل)
	(قوله باب وجوب النفقة على الأهل والعيال)
	(قوله باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال)
	(قوله باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد)
	(قوله باب عمل المرأة في بيت زوجها)
	(قوله باب خادم المرأة)
	(قوله باب خدمة الرجل في أهله)
	(قوله باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها
	(قوله باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده)
	(قوله باب كسوة المرأة بالمعروف)
	(جملته في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة اتقوا الله في النساء ولهن
	(قوله باب عون المرأة زوجها في ولده)
	(قوله باب نفقة المعسر على أهله)
	(قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا)

	70-كتاب الأطعمة
	(بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأطعمة وقول الله تعالى كلوا من طيبات ما
	قوله باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
	(قوله باب الأكل مما يليه)
	(قوله باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه)
	(قوله باب التيمن في الأكل وغيره)
	(قوله باب من أكل حتى شبع)
	قوله باب ليس على الأعمى حرج
	(قوله باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة)
	(قوله باب السويق)
	(قوله باب طعام الواحد يكفي الاثنين)
	(قوله باب المؤمن يأكل في معى واحد)
	(قوله باب الأكل متكئا)
	(قوله باب الشواء)
	(قوله باب الخزيرة)
	(قوله باب الأقط)
	(قوله باب السلق)
	(قوله باب تعرق العضد)
	(قوله باب قطع اللحم بالسكين)
	(قوله باب النفخ في الشعير)
	(قوله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون)
	(قوله باب التلبينة)
	(قوله باب الثريد)
	(قوله باب شاة مسموطة والكتف والجنب)
	(قوله باب الحيس)
	(قوله باب الأكل في إناء مفضض)
	(قوله باب ذكر الطعام)
	(قوله باب الأدم)
	(قوله باب الحلوى والعسل)
	(قوله باب الدباء)
	(قوله باب من أضاف رجلا وأقبل هو على عمله)
	(قوله باب القديد)
	(قوله باب القثاء بالرطب)
	(قوله باب كذا)
	(قوله باب الرطب والتمر)
	(قوله باب أكل الجمار)
	(قوله باب القران)
	(قوله باب القثاء)
	(قوله باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة)
	(قوله باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة)
	(قوله باب ما يكره من الثوم والبقول)
	(قوله باب الكباث)
	(قوله باب المضمضة بعد الطعام)
	قوله باب المنديل
	(قوله باب ما يقول إذا فرغ من طعامه)
	(قوله باب الأكل مع الخادم)
	(قوله باب الطاعم الشاكر)
	(قوله باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي)
	(قوله باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا)

	71-كتاب العقيقة
	(قوله باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه)
	(قوله باب إماطة الأذى عن الصبي)
	(قوله باب الفرع)

	72-كتاب الذبائح والصيد
	(قوله كتاب الذبائح والصيد)
	(قوله باب التسمية على الصيد)
	(قوله باب صيد المعراض)
	(قوله باب ما أصاب المعراض بعرضه)
	(قوله باب صيد القوس)
	(قوله باب الخذف والبندقة)
	(قوله باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية)
	(قوله باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة)
	(قوله باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر)
	(قوله باب ما جاء في التصيد)
	(قوله باب التصيد على الجبال)
	(قوله باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم)
	(قوله باب أكل الجراد)
	قوله باب آنية المجوس
	(قوله باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا)
	(قوله باب ما ذبح على النصب)
	(قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله)
	(قوله باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد)
	(قوله باب ذبيحة الأمة والمرأة)
	(قوله باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر)
	(قوله باب ذبيحة الأعراب ونحوهم)
	(قوله باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب)
	(قوله باب ما ند أي نفر من البهائم أي الإنسية فهو بمنزلة الوحش)
	(قوله باب النحر والذبح)
	(قوله باب ما يكره من المثلة)
	(قوله باب لحم الدجاج)
	قوله باب لحوم الخيل
	(قوله باب لحوم الحمر الإنسية)
	(قوله باب أكل كل ذي ناب من السباع)
	(قوله باب جلود الميتة)
	(قوله باب المسك بكسر الميم)
	(قوله باب الأرنب)
	(قوله باب الضب)
	(قوله باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب)
	(قوله باب العلم)
	قوله باب إذا أصاب قوم غنيمة
	(قوله باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو
	(قوله باب إذا أكل المضطر)

	الفهرس



